Wijzigen
Studentenreisproduct
Dit formulier
Wijzigingen in uw studentenreisproduct kunt u eenvoudig doorgeven
in Mijn DUO. Hebt u al studiefinanciering en kunt u geen gebruik ma
ken van Mijn DUO, dan kunt u dit formulier gebruiken om wijzigingen
in uw studentenreisproduct door te geven. Gaat u tijdelijk een deel van
uw Nederlandse studie in het buitenland volgen, gebruik dan het for
mulier Aanvraag Ov-vergoeding buitenland en/of uitwonendenbeurs om een
maandelijkse vergoeding en/of een uitwonendenbeurs aan te vragen.
Opsturen
Stuur het formulier ruim op tijd op, ten minste twee weken voor de
ingangsdatum van uw wijziging. Stuur het naar:
DUO
Postbus 50104
9702 GD Groningen
Meer informatie
duo.nl

1

Gegevens student
Vul deze vraag altijd in

1.1 Burgerservicenummer

|

1.2 Achternaam
	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

Voornaam																	

Overige voorletters

|																			

|								

Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum

2

Wijziging studentenreisproduct
Lees de toelichting

2.1	Hebt u al een studentenreis
product of ontvangt u al
s tudiefinanciering?

n Ja > Ga naar vraag 2.2

2.2 Welk abonnement wilt u?

n Ik heb een weekendabonnement, maar wil een weekabonnement

n Nee > U kunt geen wijziging van het studentenreisproduct aanvragen
(Vraag eerst een studentenreisproduct of studiefinanciering aan met het formulier Aanvraag studiefinanciering op duo.nl/formulieren)

n Ik heb een weekabonnement, maar wil een weekendabonnement
n Ik heb een vergoeding buitenland, maar wil een weekabonnement
n Ik heb een vergoeding buitenland, maar wil een weekendabonnement

8710 SFS 005

WSRP

2 van 2

Dag			Maand		Jaar

2.3	Wanneer moet de wijziging van
vraag 2.2 ingaan?

						3

Uw handtekening
Dag			Maand		Jaar								Telefoonnummer*

3.1 Ik verklaar dat ik dit formulier
naar waarheid heb ingevuld.

			
E-mail*

|
Handtekening

|

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit
te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw persoonsgegevens
omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. In geval
van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
*Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact met u
opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.

Toelichting
Wijzigen studentenreisproduct
Meer informatie
duo.nl

Algemeen
Wijzigingen in uw studentenreisproduct die u doorgeeft in Mijn DUO
worden vrijwel direct verwerkt. Kunt u niet gebruikmaken van Mijn
DUO, vul dan dit formulier in. Het verwerken van een formulier duurt
maximaal tien werkdagen.

Op tijd opsturen
Het is belangrijk dat u dit formulier op tijd opstuurt. Doe dit ten minste
twee weken voordat de wijziging moet ingaan. Als u het formulier later
opstuurt, loopt u de kans dat uw wijziging niet op tijd verwerkt wordt.

Stopzetten
Wilt u uw week- of weekendabonnement stopzetten? Dan hoeft u dit
formulier niet te gebruiken. Stopzetten doet u bij een ophaalautomaat.
Volg daarbij de instructies op het scherm.
Als u uw studiefinanciering helemaal stopzet, hebt u geen recht meer
op een studentenreisproduct. U moet uw studentenreisproduct dan op
tijd stopzetten bij een ophaalautomaat: uiterlijk op de 10e van de eerste
maand waarin u geen recht meer hebt op studiefinanciering.
Vanaf de eerste van deze maand mag u niet meer met uw studentenreisproduct reizen. Reist u er mee terwijl u er geen recht meer op hebt? Dan
krijgt u een ov-boete. In de eerste kalendermaand is deze boete € 79,28
per halve maand, daarna € 158,57 per halve maand. Hebt u in 2021 onterecht gereisd met het studentenreisproduct? Dan is de boete in de eerste
maand € 78,29 per halve maand, daarna € 156,58 per halve maand.
Bij 2 Wijziging studentenreisproduct
Wisselen
Per kalenderjaar kunt u twee keer van abonnement wisselen. U kunt
niet van abonnement wisselen in de zomerperiode (van 1 mei tot
25 augustus). U kunt ook niet wisselen binnen twee maanden na een
eerdere wissel. Wisselen is gratis.
Uiterlijk vijf werkdagen nadat uw wijziging is verwerkt, staat uw nieuwe
abonnement klaar in de ophaalautomaat. Uw nieuwe abonnement
blijft daar maximaal zes weken staan. Meteen nadat u uw wissel hebt
opgehaald, kunt u reizen met uw nieuwe abonnement.
Terug uit het buitenland
U krijgt automatisch het abonnement dat u voor vertrek naar het
buitenland al had. U kunt hier een ander abonnement aanvragen dan
automatisch voor u wordt klaargezet. Of aangeven dat u eerder een
week- of weekendabonnement wilt in plaats van de ov-vergoeding

buitenland. Als u nog nooit een abonnement hebt gehad, kunt u bij
vraag 2 aangeven of u een week- of een weekendabonnement wilt.
Uiterlijk vijf werkdagen nadat uw wijziging is verwerkt, staat uw nieuwe
abonnement klaar in de ophaalautomaat. Meteen nadat u uw nieuwe
abonnement hebt opgehaald, kunt u ermee reizen.
Opnieuw een abonnement bij uw studiefinanciering
Hoger onderwijs (hbo en wo)
Als u in het verleden uw studentenreisproduct hebt stopgezet, dan
kunt u weer een week- of weekendabonnement aanvragen (alleen als
u nog wel recht op een studentenreisproduct hebt). U kunt het nieuwe
abonnement alleen met een datum in de toekomst aanvragen.
Uiterlijk vijf werkdagen nadat uw wijziging is verwerkt, staat uw nieuwe
abonnement klaar in de ophaalautomaat. Meteen nadat u uw nieuwe
abonnement hebt opgehaald, kunt u ermee reizen. Hebt u geen
studiefinanciering meer, dan moet u eerst opnieuw studiefinanciering
aanvragen en kunt u dit formulier niet gebruiken.
Voltijd bol (mbo) onder de 18
Bent u jonger dan 18 en hebt u eerder al een studentenreisproduct gehad
en dat stopgezet? Dan kunt u met dit formulier opnieuw een week- of
weekendabonnement aanvragen. U kunt het nieuwe abonnement alleen
met een datum in de toekomst aanvragen. Uiterlijk vijf werkdagen
nadat uw wijziging is verwerkt, staat uw nieuwe abonnement klaar in de
ophaalautomaat. Meteen nadat u uw nieuwe
abonnement hebt opgehaald, kunt u ermee reizen.
Uw studentenreisproduct loopt gewoon door als u 18 wordt. Vanaf het
kwartaal na uw 18e verjaardag hebt u naast het studentenreisproduct
ook recht op de overige onderdelen van studiefinanciering. Die moet
u apart aanvragen. Dat doet u door met uw DigiD in te loggen in Mijn
DUO.
Voltijd bol (mbo) ouder dan 18
Bent u ouder dan 18 en hebt u eerder een studentenreisproduct gehad?
Dan kunt u weer een week- of weekendabonnement aanvragen (alleen
als u nog recht hebt op studiefinanciering). U kunt een week- of
weekendabonnement alleen met een datum in de toekomst aanvragen.
Uiterlijk vijf werkdagen nadat uw wijziging is verwerkt, staat uw nieuwe
abonnement klaar in de ophaalautomaat. Meteen nadat u uw nieuwe
abonnement hebt opgehaald, kunt u ermee reizen. Hebt u geen
studiefinanciering meer, dan moet u eerst opnieuw studiefinanciering
aanvragen en kunt u dit formulier niet gebruiken.

